INSTRUKCJA
QuickMove- Bezpieczne i pewne urządzenie do pozycjonowania i przemieszczania

Zalecane użycie: QuickMove służy jako aktywna pomoc w przemieszczaniu oraz transportowaniu pacjentów.
Zaprojektowane dla pacjentów ze słabą równowagą i osłabionymi kooczynami dolnymi. QuickMove jest idealną
pomocą dla pacjentów, którzy mogą się podnieśd do pozycji prostej lub półprostej w celu przemieszczenia.
QuickMove może byd również używany jako urządzenie do przemieszczania pacjentów z łóżka na
krzesło/wózek/toaletę.

Opis części:
1. Siedzisko
2. Regulacja głębokości podparcia kolan
3. Regulacja pochylenia siedziska
4. Regulacja głębokości siedziska
5. Regulacja wysokości podparcia kolan.
6. Dźwignia regulacji rozstawu nóg
7. 2x kółka z hamulcami z tyłu
8. Demontowalna podstawka na stopy.

QuickMove nie jest przeznaczony do przemieszczania na dugich odcinkach. Może byd używany tylko na płaskich
podłogach.
QuickMove może byd użyty dla pacjentów, którzy są w stanie:
- utrzymad swój ciężar stojąc
- wstad i utrzymad równowagę ( z podparciem )
- trzymad się uchwytów
- rozumied wydawane im polecenia

Sprawdzenie zdolności pacjenta do wstawania.
QuickMove jest idealny w sytuacji gdy nie ma pewności czy pacjent jest w stanie wstad
z pozycji siędzącej do pozycji stojącej.

Ćwiczenie zdolności pacjenta do wstawania.
QuickMove może byd używany do dwiczenia stania, wstawania oraz siadania . W celu
badania postępu użyj zegarka lub stopera aby mierzyd czas pacjenta.

Poprawianie pozycji w wózku.
Jeżeli pacjent zsunie się w wózku inwalidzkim, QuickMove może byd użyty aby zapobiec dalszemu zsuwaniu się. W
tym celu odsuo podstawki pod stopy na bok, wjedź QuickMove przed wózek. Pacjent kładzie stopy na urządzeniu,
łapie uchwyty, pochyla się w przód i podnosi z wózka. Opiekun wsuwa pacjenta na urządzeniu głębiej na wózek.
Używanie QuickMove

Umieśd QuickMove tak blisko pacjenta jak to możliwe i poproś pacjenta o
postawienie stóp na podstawce na stopy. Ustaw wysokośd i głębokośd podparcia na
kolana oraz głębokośd siedzenia, jeżeli potrzeba.
Pacjent może teraz chwycid miękki uchwyt i podnieśd się do pozycji stojącej.

Kiedy pacjent jest w pozycji stojącej, opiekun obniża siedzenia za pacjentem.

Dzięki temu pacjent będzie mógł usiąśd podczas przemieszczania. Dla optymalnego
komfortu siedzenia, opiekun może regulowad kąt pochylenia siedzenia. Funkcja ta
ułatwia stanie, ponieważ wyżej umieszczone siedzenie pozwala pacjentowi mied
bardziej wyprostowane nogi.

Czyszczenie: Używad miękkiej szmatki i delikatnego środka czyszczącego jak płyn do mycia naczyo lub szampon
samochodowy. Nie używad rozpuszczalników. W celu dezynfekcji używad alkoholu 70%.
GWARANCJA: 24 miesiące od daty zakupu. Wszelkie sprawy gwarancyjne pod numerem 12 421 71 20.
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